
FinanceFactor B.V. Privacy- & cookieverklaring 
 
Laatst aangepast op 7 juli 2022 

 
Deze privacy- en cookieverklaring is gecontroleerd en gecertificeerd door Privacy Verified B.V. in 
samenwerking met Stichting Certificering. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten 
van de verklaring, maar ook de volledige details. 

 

https://www.privacyverified.nl/


 

Privacy & cookies – In detail 
 

 Wie zijn wij 
 
Wij zijn FinanceFactor B.V. Bij het verwerken van jouw gegevens, is onze juridische rol de 
rol van verwerkingsverantwoordelijke. 
 
Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring, kun je contact opnemen via 
privacy@financefactor.nl. 
 
Onze contactgegevens zijn: 
Finance Factor B.V.  
Villa Maarheeze  
Rijksstraatweg 675|  
2245 CB Wassenaar 
 
info@financefactor.nl  
085 041 0441 

 
  Welke gegevens verzamelen wij 

 

 Contactgegevens: gegevens om contact met jou op te nemen. 
Bijvoorbeeld: naam, telefoonnummer, e-mail en adres. 

 

 Financiële gegevens: gegevens die uitbetaling mogelijk maken. 
Bijvoorbeeld: bankrekeningnummer, recent KvK uittreksel, bewijs van  
inschrijving in beroeps-/vakregister(s), BTW-nummer en informatie over inkomen. 
 
 
Sollicitatie gegevens: gegevens om inschrijving en plaatsing bij een opdrachtgever 
mogelijk te maken. 
Bijvoorbeeld: cv, motivatiebrief, diploma, certificaten, ingevulde check zelfstandigheid, Verklaring Omtrent 
het Gedrag, formulier vaststelling identiteit, assessments, referenties, social media check. 
  

 Klik- en gedragsgegevens: gegevens over hoe onze website door jou gebruikt wordt. 
Bijvoorbeeld: bezochte pagina’s, duur van bezoek, klikgedrag, cookies en andere analytische data. 

 

 Accountgegevens: gegevens die je toevoegt aan je eigen profiel.  
Bijvoorbeeld: geboortedatum, inloggegevens, profieldata. 
 

 Gebruiker gegenereerde inhoud: gegevens die je tijdens het gebruik van onze dienst 
aanmaakt. 
Bijvoorbeeld: ingevuld contactformulier, antwoorden op enquêtes en feedback. 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controller-processor/what-data-controller-or-data-processor_nl


  Hoe en waarom wij gegevens verzamelen  

Doel Categorieën 
gegevens  

Juridische 
grondslag 

Hoe lang we het 
bewaren 

Beheren van onze website 
Wanneer je onze website 
bezoekt, verzamelen wij 
technische informatie en 
informatie over hoe jij onze 
website gebruikt. 

• Klik- en 
gedragsgegevens 

 

• Toestemming 
• Gerechtvaardigd 

belang 

Zie hiervoor het 
cookieoverzicht.  

Vacature alert 
Wanneer je je bij ons inschrijft 
voor vacature alerts, verzamelen 
wij informatie om relevante 
vacatures per e-mail toe te 
sturen. 

• Contactgegevens • Toestemming Tot je je uitschrijft 
voor vacature alerts. 
Je kunt je op elk 
moment uitschrijven 
via de afmeldlink in 
de e-mail. 

Nieuwsbrief  
Wanneer je je bij ons inschrijft 
voor de nieuwsbrief, verzamelen 
wij informatie om de nieuwsbrief 
per e-mail toe te sturen. 

• Contactgegevens • Toestemming Tot je je uitschrijft 
voor de nieuwsbrief. 
Je kunt je op elk 
moment uitschrijven 
via de afmeldlink in 
de e-mail. 

Inschrijven 
Wanneer je je bij ons inschrijft, 
geef je informatie over jezelf 
zodat we kennis kunnen maken 
en contact met je kunnen 
opnemen als er een passende 
vacature voor je is. 

• Contactgegevens 
• Accountgegevens 
• Sollicitatiegegevens 

(optioneel) 
 

• Uitvoering van de 
overeenkomst 

Totdat je je uitschrijft 
of maximaal 2 jaar 
nadat je niet meer 
hebt ingelogd op 
jouw account.  

Solliciteren 
Wanneer je bij ons (intern) 
solliciteert, geef je informatie over 
jezelf, je arbeidsverleden en 
opleidingen. 

• Contactgegevens  
• Sollicitatie gegevens 
• Financiële gegevens  

• Uitvoering van de 
overeenkomst 

• Toestemming 
 

Tot 4 weken na de  
sollicitatieprocedure 
of met toestemming 
tot 1 jaar na de 
sollicitatieprocedure 
indien je intern bij 
ons solliciteert, 2 jaar 
indien je voor een 
opdrachtgever 
solliciteert.  

Plaatsing bij opdrachtgever 
Wanneer je via ons een opdracht 
gaat vervullen, houden wij een 
dossier van jou bij.  

• Contactgegevens  
• Sollicitatie gegevens 
• Financiële gegevens 
 

• Uitvoering van de 
overeenkomst 

Totdat je je uitschrijft 
als kandidaat of 
maximaal 2 jaar 
nadat je niet meer 
hebt ingelogd op 
jouw account. 

FinanceFactor Academy 
Wanneer je via ons een opdracht 
gaat vervullen, kan je gebruik 
maken van de leerstof van onze 
academy.  

• Contactgegevens • Uitvoering van de 
overeenkomst 

Tot je de opdracht 
niet meer vervuld.   



Afhandelen van 
contactverzoeken 
Wanneer je contact met ons 
opneemt via e-mail, ons 
contactformulier, etc., geef je ons 
informatie over jezelf en jouw 
vraag. 

• Contactgegevens 
• Gebruiker 

gegenereerde 
inhoud 

• Uitvoering van de 
overeenkomst 

Maximaal een half 
jaar nadat we het 
contactverzoek 
hebben afgehandeld.  

 
 
 
 

  Hoe houden we jouw gegevens veilig? 
 
 
Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te houden. Wij nemen, bijvoorbeeld, de 
volgende maatregelen: 
 

• Encryptie: gegevens worden extra beveiligd tijdens verzending en opslag.  
 

• Back-ups: er worden dagelijks externe back-ups gemaakt via versleutelde 
verbinding. 
 

• Accounts: zijn beschermd met gegenereerde wachtwoorden. 
 

• Strikte autorisaties: enkel de hiertoe bevoegde personen hebben toegang tot de 
gegevens en mogen deze verwerken.  
 

 

  Jouw privacy rechten 
 
 

Wil jij een van jouw rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via: 
privacy@financefactor.nl 

 

 Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou 
verwerken.   

 

 Recht op rectificatie: je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens 
die wij van jou verwerken te corrigeren. 

 

 Recht op verwijdering: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten 
verwijderen. 

 

 Recht op beperking van verwerking: in sommige gevallen heb je het recht ons te 
verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. 
Dit betekent dat wij minder persoonsgegevens van jou zullen verwerken. 

 



 Recht van bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de 
persoonsgegevens die wij van jou verwerken en tegen profilering.  

 

 Recht om toestemming in te trekken: je kunt eenvoudig jouw gegeven toestemming 
voor bepaalde verwerkingen weer intrekken.  

 

 Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om een kopie van jouw gegevens op te 
vragen zodat je deze mee kunt nemen naar een andere dienstverlener. Als je dit aan 
ons vraagt, en het technisch gezien mogelijk is, zullen we de gegevens rechtstreeks 
naar de andere dienst doorsturen.  

 

 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: als je niet tevreden bent met 
de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laat het ons dan vooral 
eerst weten, zodat wij de kans hebben om jouw zorgen weg te nemen. Als dit niet ons 
lukt, of wanneer je dit niet wilt, heb je altijd het recht om contact op te nemen met de 
Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.  

 
 

  Derde partijen die ook jouw gegevens verwerken 
 
Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, delen wij uw persoonsgegevens met 
andere bedrijven of instellingen. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst 
gesloten om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met 
deze privacy- en cookieverklaring. 
 
Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EU, 
nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat wij de vereiste standaard contractuele clausules 
met hen overeenkomen. 
 

Dienstverlener Categorieën 
gegevens 
verzameld / gedeeld 

Doel Plaats van 
verwerking 

Opdrachtgevers 
 

• Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Financiële gegevens 
 

• Plaatsing bij opdrachtgever EU 

Arbeidsbemiddelaars 
 

• Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Financiële gegevens 
 

• Plaatsing bij opdrachtgever  EU  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_nl


IT-leveranciers 
 

• Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Financiële gegevens 
• Klik- en 

gedragsgegevens 
• Accountgegevens 
• Profilering gegevens 
 

• Beheren van onze website EU en VS 

Recruitment systemen  • Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Financiële gegevens 
• Accountgegevens 

• Contact met opdrachtgevers EU 

Betaling 
dienstverleners 

• Contactgegevens 
• Financiële gegevens 

• FinanceFactor Academy EU 

Boekhouder • Contactgegevens 
• Financiële gegevens 

• Ondersteuning boekhouding EU 

Evenement 
organisaties en 
locaties 

• Contactgegevens  • FinanceFactor Academy 
• Contact met opdrachtgevers 

EU 

Hosting FinanceFactor 
Academy 

• Contactgegevens  
• Accountgegevens 

• Beheren van onze website 
• FinanceFactor Academy 

EU 

Uitvoerders 
assessments  

• Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Accountgegevens 
 

• Solliciteren 
• FinanceFactor Academy 

EU 

Auditers • Contactgegevens 
• Sollicitatie gegevens  
• Financiële gegevens 
• Accountgegevens 

• Solliciteren EU 

Postbezorgdienst • Contactgegevens • FinanceFactor Academy 
• Contact met opdrachtgevers 

EU 

 

Soms moeten wij ook gegevens delen omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn 
(bijvoorbeeld, als de politie informatie vordert vanwege een strafbaar feit).  



 

  Hoe wij cookies gebruiken 
 
Op onze website gebruiken wij (en derde partijen) 3 soorten cookies: 
 

• Functionele cookies: noodzakelijke cookies die het mogelijk maken onze website 
efficiënt te gebruiken. Wij hebben geen toestemming van jou nodig voor deze 
cookies.   
 

• Analytische cookies: cookies die analyseren hoe onze website door bezoekers 
wordt gebruikt. Wij moeten in bepaalde gevallen jouw toestemming vragen voor deze 
cookies. 
 

• Tracking cookies: cookies die worden gebruikt om onze website zoveel mogelijk te 
personaliseren (en advertenties op andere websites), gebaseerd op jouw 
voorkeuren. Wij vragen altijd jouw toestemming voor deze cookies.   

 

 

Je kunt het plaatsen van analytische en tracking cookies accepteren of weigeren 
middels onze cookiebanner. 
 
Je kunt ook altijd jouw toestemming weer intrekken.  

 
Organisatie Naam cookie Type 

cookie 
Doel 
 

Hoe lang 
wij het 
bewaren 

Google Google Analytics:  
_dc_gtm_UA-# 
_ga 
_ga_# 
_gid 
collect 

Analytisch Deze cookies worden 
geplaatst om inzicht 
te verkrijgen in het 
bezoekersgedrag en 
om aan de hand 
hiervan de 
gebruikerservaring te 
verbeteren.  

Maximaal 2 
jaar, 
maximaal 
24 uur en 
sessie 

Google DoubleClick:  
IDE 

Marketing Deze cookies worden 
gebruikt om de acties 
van de 
websitebezoeker op 
de website te 
registreren na het 
bekijken van of 
klikken op 
advertenties. Het 
doel hiervan is om de 
effectiviteit te meten 
en 
gepersonaliseerde 
advertenties te 
tonen. 

Maximaal 
12 maanden 



Hotjar _hjAbsoluteSessionInProgress 
_hjFirstSeen 
_hjIncludedInPageViewSample 
_hjIncludedInSessionSample 
_hjSession_# 
_hjSessionUser_# 
_hjTLDTest 
 

Analytisch Hotjar is een 
technologische 
dienst die ons helpt 
om de ervaring van 
onze gebruikers 
beter te begrijpen 
(hoeveel tijd zij 
doorbrengen op 
welke pagina, op 
welke linkjes zij 
besluiten te klikken, 
wat gebruikers wel 
en niet leuk vinden, 
etc.). Dit stelt ons in 
staat om onze 
website te verbeteren 
met feedback van 
gebruikers.  

Maximaal 
24 uur en 
sessie 

 
 

  Wijzigen van deze verklaring 
 
Wij hebben het recht wijzigingen door te voeren op deze privacy- en cookieverklaring.  
 
De laatste versie van deze verklaring is altijd beschikbaar op onze website. 
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